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HIRDETMÉNY – TÁRGY/KURZUS FELVÉTELE a NEPTUN rendszerben
a 2016/2017-es tanév TAVASZI félévében
A NEPTUN egységes tanulmányi rendszer bejelentkezésével - használatával kapcsolatban hallgatóinkat
az alábbiakról tájékoztatom:
A program elérhető az Mozilla FireFox v. Internet exploreren keresztül gff-szeged.hu weblapon található
a NEPTUN belépése. Minden hallgató a belépési kódot (azonosítót) a tanulmányi előadójától a
személyes beiratkozás alkalmával megkapta. A password (jelszó) minden hallgatónak a saját születési
adataiból képzett számsor: pl. 1982. június elsején született hallgatónk jelszava: 19820601
Fontos, hogy a Neptun program-ba való első belépés alkalmával mindenki megváltoztathatja a
passwordjét - jelszavát (maximum 8 karakter, amely lehet akár betű, akár számkombináció is.). Ha
megváltoztatta a jelszavát – de a későbbiekben elfelejtette azt, akkor a to@gff-szeged.hu e-mail címre
írott levélben kérelmezheti az eredeti születési adatokat tartalmazó jelszóra történő visszaállítást.
A 2016/17 tanév TAVASZI félévére a kötelező bejelentkezés (regisztráció) és a
TÁRGYAK/KURZUSOK felvétele a NEPTUN tanulmányi rendszerben 2017. január 30-tól február
19-ig tart.
Ameddig a hallgató nem nyilatkozik az adott félévre választott tanulmányi státuszáról
(aktív/passzív), addig nem lehetséges a tantárgyfelvétel sem.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a gyulai Egészségtudományi Intézet Gál Ferenc Főiskolához történő
csatlakozása (adatátemelés) miatt a Neptun-rendszer február 6-át követően 2-4 napig nem lesz elérhető.
A tárgy/kurzusfelvétel folyamata a következő:
A Neptun azonosító/kód ill. a jelszó megadása után a „Tárgyak” fül „Tárgyfelvétel” menüpont
választásával lehet tantárgyat/kurzusokat felvenni A felületen be kell állítani a következőket:
Félévek: 2016/17/2
Tárgytípus: Mintatanterv tárgyai
A „Csak a meghirdetett tárgyak” jelölőnégyzetet célszerű kipipálni, hogy csak adott félévben
meghirdetett tárgyakat listázza ki a „Tárgyak listázása” nyomógombbal. Felhívom a figyelmet arra,
hogy a felmentéssel (kreditbefogadással) elismert tárgyakat is fel kell venni!
A megfelelő tárgyra kattintva lesz látható a meghirdetett kurzus(ok):
Legyen figyelemmel a kurzus kódjára:
E-mailben minden hallgató tájékoztatásul megkapja a számára meghirdetett kurzuslistákat – kérjük, a
kurzusfelvétel során használja ezeket.
A felvett tárgyak ill. kurzusok listázhatók a megfelelő menüpontok segítségével.
A számítógépen történő jelentkezés mind Főiskolánk hallgatói, mind dolgozói számára új feladatokat
jelent. Erre tekintettel kérem a hallgatóinkat, hogy tartsák be a pontos határidőket, és vegyék igénybe a
hozzáférhető segítségeket. Esetleges problémáival a Tanulmányi Osztályhoz fordulhat. E-mail: to@gffszeged.hu
Szeged, 2017. január 25.
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